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     БКМ сигнал деңгейі ең үлкен жерге (мысалы, терезеге жақын) орналастырыңыз. 

Кассаны қосу үшін пернесін басыңыз . 

"Тіркеу" режимі 

Кассирдің ауысым ішіндегі негізгі жұмыс режимі. Басты мәзірде "↑ немесе ↓ " пернелері  

арқылы ТІРКЕУДІ табыңыз. 

Режимге кіру үшін "ҚОРЫТЫНДЫ" түймесін басып, 9999 және "ҚОРЫТЫНДЫ" теріңіз. 

 

Қолма-қол ақшамен төлеу: 

СОМАСЫ-СК1-ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Банк картасы бойынша төлем: 

СОМА-СК1-ТӨЛ - "↑ немесе ↓ " пернесі арқылы төлем түрін таңдау - ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Қате басылған чекті қайтару: 

9-ФН + КОР пернелерінің қысылуы - қате чектің СОМАСЫ-1СЕК-ҚОРЫТЫНДЫ 

 

 

"ӨШІРУСІЗ ЕСЕПТЕР" өшірусіз есептер режимі 

Ауысымды жабу алдында қаржылық бақылауды жүзеге асыру үшін аралық ауысымдық 

есепті алып тастау ұсынылады. Басты мәзірде "↑ немесе ↓ "пернелері арқылы "ӨШІРУСІЗ 

ЕСЕПТЕР" табыңыз. 

Режимге кіру үшін "ҚОРЫТЫНДЫ" пернесін басып, 9999 енгізіңіз, "ҚОРЫТЫНДЫ" 

пернесін басыңыз және басып шығару үшін "ҚОРЫТЫНДЫ" пернесін тағы да басыңыз. 

 

 

Өшірілетін есептер режимі "ӨШІРІЛЕТІН ЕСЕПТЕР" 

Өшіру есебі өшіруге және ауысымды жабуға мүмкіндік береді. Ауысымдағы барлық 

деректер фискалдық жадқа жазылады. 

Басты мәзірде "↑ немесе ↓ " пернелері пернелері арқылы "ӨШІРІЛЕТІН ЕСЕПТЕР" 

табыңыз. 

Режимге кіру үшін "ҚОРЫТЫНДЫ" пернесін басып, 9999 енгізіңіз, "ҚОРЫТЫНДЫ" 

пернесін басыңыз және басып шығару үшін "ҚОРЫТЫНДЫ" пернесін тағы да басыңыз. 

 

 

 

57 мм термо таспасы қолданылады  
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